ייתכנו שינויים .עדכונים ישלחו בדוא"ל
פרויקט “נשים ,שלום ובטחון”
אנחנו מזמינות את קהילת אשה לאשה לשבת אידאולוגית
“חזון פמיניסטי – בין דילמות להסכמות”
שתתקיים בסלון הבית ב 14.01.2012-בשעות 17:00 – 13:00
אנא הביאי עמך אוכל צמחוני לארוחה משותפת!

כולן מוזמנות!
לתוכנית המלאה ולפרטים נוספים ניתן לפנות למאשה:
בטלפון 04-8650977

התשוקה לשייכות הכמיהה ללאום–
הומולאומיות בישראל/פלסטין

הזווית הפמיניסטית של הכלכלה
הפמיניסטית של המדיניות הכלכלית
מחאת האוהלים העלתה על סדר היום הציבורי בישראל את נושא
ההפרטה והניאו-ליברליזציה.
בקורס האקטיביסטי נבחנות הזוויות הפמיניסטיות של המדיניות
הכלכלית של ממשלות ישראל ואילו אלטרנטיבות אנחנו יכולות לפתח
לתיקון המצב .ההרצאות והדיונים יובילו לפעילות שתעסוק בנושא
כלכלה ופמיניזם.

תקציב המדינה בראייה מגדרית:
יום רביעי  25.1.12בשעה 19:30
ברברה סבירסקי – מנהלת מרכז אדווה

מפגש עם החוקרת וסופרת ג’אסביר פואר

ביום ראשון 15 ,לינואר  ,2012בשעה 19:00
הפלרטוט של להט”ב עם לאומיות והאופנים בהם מדינת הלאום
מאפשרת שייכות חלקית ואזרחות פגומה בתמורה להטמעות ותמיכה
בסדר הקיים באמצעות מוסדות חברתיים הגמונים כגון מוסד המשפחה
והצבא ,הפכו בעשור האחרון לחוד החנית בביקורת הקווירית .מושגים
כגון הומונורמטיביות ,הומולאומיות וליברליזם קווירי הם רק חלק מארגז
כלים הולך ומתרחב המשמש לביקורת על השיח הניאו-ליברלי בשדה
המיניות ,והאופנים בהם מיניות ,אתניות ,גזע ,מעמד ולאום חוברים על
מנת לאפשר הכלה חלקית והכרה חלקית של חיים קוויריים מסוימים,
כמו גם הכשר קווירי ( )pinkwashingלהדרה ,פגיעה ומחיקה של אלו
שאינם מעוניינים או מסוגלים להיות חלק מהסדר הקיים.
ג’סביר פואר היא אחת ההוגות החשובות היום בתחום של
הומולאומיות

ערב בנושא בדס”מ  BDSMעם פנינה מולדובנו

פנסיה משלה – זווית מגדרית של פנסיה:
יום רביעי  8.2.12בשעה 19:30
ליאת מולכו  -מנהלת תוכנית פנסיה ליזמיות – עמותת סביבה תומכת

השפעה כלכלית על מדיניות הקרקעות:
יום רביעי  14.3.12בשעה 19:30
עו”ד סוהאד בשארה – עדאלה

מועדי ישיבת קולקטיב
נתכנס בשעה  19:30לאכול יחדיו.
נתחיל את הישיבה בשעה  20:00ונדון בעניינים שעומדים
ברומו של הארגון:
מדיניות ,אידיאולוגיה ותמיכה במה שכולנו רוצות להשיג יחדיו .כל מי
שרוצה להצטרף ,להשתתף ולהשפיע מוזמנת.

ביום שלישי 13.2.2012
יום רביעי 21.3.2012

יום ה’ 22:00-20:00 ,19.1.12

מה זה בדס”מ ? סטייה? מי הא/נשים שעושים/ות בדס”מ? מהי זהות
בדס”מית ,אם יש כזו? מה הקשר בין בדס”מ ללהט”ב? בדס”מ זה
פמיניסטי?
ומה זה רלוונטי בכלל לשיח ולפעילות פוליטיים? מה זה משנה למי
שאינה/ו בדס”מי/ת?

קבוצת טאי צ’י לנשים באשה לאשה
ימי שלישי בשעה 17:00
נשים חדשות מוזמנות להצטרף

מדברות על קריאה בספר חדש“ :קוראת בתמרים”
ביום חמישי  2.2.2012בשעה 20:00

לפרטים נוספים hagitste@gmail.com :

נשים מוזמנות להגיע בשעה  19:30ולהביא תמרים ומאכלים צמחוניים
אחרים לארוחה משותפת.
חדוה אייל ,חנה ספרן ,ח’ולוד ,נעמי נמרוד ידברו ,כל אחת ,על הקריאה
שלה בספר חדש של רלה מזלי“ ,קוראת בתמרים” .עדנה זרצקי טולדנו
תנחה את הערב שיכלול גם שיחה של הנוכחות על נושאים שעולים מתוך
הקריאות ומתוך הספר.
רלה מזלי תשתתף בשיחה ותקרא בתמרים.
במהלך הערב :מכירת הספר במחיר מוזל.

מטפלת
מנוסה במגע
ומאבחנת
בכפות
הרגליים.

לציון יום האשה הבינלאומי

 4פגישות
ב 20% -הנחה

קואליציית נשים חיפה :אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה-
כאיין מרכז פמיניסטי חיפה -אסוואת לסביות פלסטיניות -מרכז סיוע לנפגעות
תקיפה מינית ואונס חיפה והצפון

מזמינות למסיבת נשים
ביום רביעי  7.3.1012בשעה 19:00
בסינקופה  -כיאט  ,5פינת נתנזון 1

לחברות אשה לאשה

התקשרי אלי
רותי שפירא
052-3534165

 100ש״ח

או כפי יכולתך

החברות שלכן חשובה לנו

דמי חברות לשנת 2011
שם פרטי ומשפחה ___________________
ת”ז ______________ טל’ ____________
כתובת ____________________________
הנני מצרפת בזאת  100ש”ח עבור דמי חברות לשנה.
בבקשה שלחי אלינו את כתובת המייל שלך

isha@isha.org.il

על “צדק מאחה” כחלופה למשפט הפלילי בעבירות מין
סיפור אישי לאחר משפט קצב ועל המפגש עם מ’ לאחר  25שנה
מאת ג’סיקה נבו.
באיחור של  25שנה החלטתי להתמודד עם פגיעה כלפיי ,שהתרחשה בסוף שנות השבעים ,ולשם כך יצרתי קשר עם מ’ (שמו המלא חקוק
בזיכרוני) .לאחר שנים רבות ובראייה לאחור ,ברור לי שמדובר באירוע של התנהגות מינית בלתי-הולמת של מ’ כלפיי כדי לספק את צרכיו
המיניים כגבר בוגר .ברור לי גם שהתנהגותו התאפשרה משום שהייתי בסוף גיל ההתבגרות ותמימה כמו בגיל טרום-טרום ההתבגרות,
כיוון שהייתי באמצע טראומת הגירה שלא מרצון ,בשל פער הגילאים בינינו (גילו כפול מגילי) ,מפאת מיומנויותיו המתוחכמות בתמרון נפש
האדם (היותו פסיכולוג) ובשל היותו המעסיק הזעיר שלי (הייתי הבייביסיטר של בנותיו הפעוטות).
מדוע לפנות אל מ’  25שנה לאחר התרחשות המעשה הפוגע? כל השנים האלה חיפשתי חלופה רלוונטית שתאפשר לי להתמודד עם
מעשיו של מ’ ועם ההשלכות שלהם .המפגש שלי עם פרדיגמת “צדק מאחה” ( )Restorative Justiceהניעה את העלילה.
“צדק מאחה” היא חשיבה חלופית לתפיסה האדוורסרית במשפט ,תפיסה שדוגלת במציאת פתרון אחד ויחיד למעשיהם של פוגעים/
פושעים בדרך של ענישה פלילית .לעומת זאת ,בפרדיגמה של “צדק מאחה” יש הבנה כי כל פגיעה יוצרת בקרב הנפגעים סדרי עדיפויות
שונים וחדשים בניהול הצרכים שלהם ,וכי חיוני לתת להם מענה על מנת לאפשר החלמה אישית וקהילתית.
מעשים פוגעניים דוגמת המקרה שאני חוויתי – התנהגות מינית בלתי-הולמת שהיה בכוחה לעצב את אישיותי ונשיותי – גורמים לצלקות
בחייהם של אנשים רבים ופוצעים את מערכות היחסים של הנפגעות/ים הישירות/ים ,כמו גם את המשפחות ,הקהילה הרחבה ,המשפחה
והמעגלים החברתיים של הפוגע (במקרה של אנשי ציבור כמו קצב הם כוללים גם את החברה כולה).
פרדיגמת “צדק מאחה” התגבשה כמודל חלופי למשפט הפלילי בניו זילנד ,באוסטרליה ובצפון אמריקה .ב 2003-הוכשרתי כמגשרת
למפגשים כאלה ,על-פי מודל שפותח בעיר פרזנו שבקליפורניה .חיזוק נוסף להתמודדות שלי קיבלתי לאחר שליוויתי אישה מחו”ל,
שנפגשה עם מי שאנס אותה בזמן שגרה בישראל .היא בחרה לצלם ולהקליט בסתר את פגישתם ואת הכחשתו של האנס למה שאירע
באותו לילה ,והיא הפיקה סרט בשם “ ,”THE LINEהמתעד את המפגש ומשתמשת בו כחלק מתוכנית הסברה לסטודנטים בארה”ב.
מודלים של “צדק מאחה” בגרסאות שונות מושתתים על מנגנוני המעבר שחברות ומדינות בוחרות לאמץ לאחר תקופות של מלחמה
ושלטון טוטליטארי (אפרטהייד ,דיקטטורות וכו’) .אלה מהווים ,למעשה ,את הרקע ל”ועדות האמת” ולמנגנוני מעבר נוספים שהתקיימו
במקומות שונים בעולם ,בהם פוגעים ונפגעים נפגשו באותו מרחב ,על מנת לאפשר את ריפוי הקהילה ואיחוי הקשרים שנפגעו עקב מעשי
הפוגעים (עינויים ,היעלמויות ,רציחות ,אונס ועוד).
לעומת הגישה האדוורסארית (שיטת המשפט הנהוגה בארץ) ,המתעלמת מהפגיעה במרקם היחסים עקב המעשה הפוגעני ,המודל של
“צדק מאחה” דווקא נותן לה ביטוי תוך הכרה של הפוגע במעשיו פנים מול פנים עם הנפגעים ועם הקהילה שנפגעה עקב מעשיו וכן נכונות
של הפוגע לבצע פעולה מפצה – בין אם פיצוי סמלי ובין אם פיצוי חומרי והצהרה של הפוגע כי מעשיו הפוגעניים לא יישנו בעתיד.
ובחזרה למקרה שלי – חיפוש פשוט בגוגל הוביל אותי בקלות אל מ’ .הוא הסכים להיפגש עמי בהתלהבות ובלא היסוס או חשד .מתגובתו
אפשר עוד היה לטעות ולחשוב שכאילו הזמנים לא השתנו ,וכי תפיסת התנהגותו המינית הבלתי-הולמת לפני  25שנה עדיין לא נחשבת
לעבירה פלילית.
באתי לפגישה עם מ’ מונחית על-ידי המודל של “צדק מאחה” והתאכזבתי כי לא קיבלתי מענה לצרכים שנוצרו עקב התנהגותו וציפיותיי
ממ’ לקבל אחריות על מעשיו ולהתנצל עליהם לא התגשמו .במהלך המפגש לא הכחיש מ’ את שאירע ,וגם דאג להוסיף פרטים שפרצו
את מנגנוני ההכחשה שהנפש שלי בחרה כדי לשכוח.
עם זאת ,עצם המפגש עם מ’ והעובדה שהוא לא הכחיש את מעשיו ,גם אם עדיין הוא לא הבין מה לא היה בסדר ,היה שלב חשוב נוסף
בהליך הריפוי שלי – חשוב אך בהחלט לא מספיק.
שיח המושתת על פרדיגמת “הצדק המאחה” נותן כלים חדשים ונוספים לאחראים על הטיפול בתופעה ואינו מסתפק בעיסוק בשאלות
דוגמת :האם הפוגע יוקע בעבירת קלון? האם ילך לכלא? ואם כן ,לכמה שנים? חשובות ככל שתהיינה השאלות הללו ,הן אינן שואלות את
הכול .המענה המלא יתקבל רק כאשר על כף המאזניים יונחו הצרכים של הנפגעים ,ואת זאת ניתן להשיג על-ידי הכרה של הפוגע במעשיו,
נכונותו לתת פיצוי והבטחתו שהמעשה לא יישנה ,לא כלפי הנפגע עצמו ולא כלפי כל אדם או אישה אחרים.
המקום שאליו הגעתי עד לנקודה זו במסע שלי מאפשר לי לשוב ולבחון את המודל של “צדק מאחה” ולתהות אם המודל הזה יכול להוות
חלופה מרעננת בשיח הציבורי בישראל בנושא של פגיעה מינית.

קבוצת יוגה לנשים במרכז “אישה לאישה”

תודות לעושות במלאכת
מדריכת הקבוצה היא שימרית אהרונוביץ’ ,מורה בכירה
דף מידע:

ליוגה ,עם ניסיון של כ 13-שנה בעולם היוגה.

אסנת להט ,אורלי נתן ,ראודה
התרגול מותאם לצרכים וליכולות האישיים של כל
מורכוס ,לילי טראובמן ,אילת בן ישי,
משתתפת ,תוך יחס אישי ולימוד מובנה באווירה
חנה ספרן ולכל הכותבות ,המכינות
אינטימית ,מכילה ונעימה.
מעטפות והמקפלות.
השיעורים במחיר חודשי או שבועי נוח לכל כיס.
תודה לגרפיקאית עינת בונשטיין
למעוניינות ,נא לפנות לשימרית
ולדפוס שורות.

בטלפון נייד.050-5789166 :

המחאה בברצלונה
צילמה :ראודה מורכוס

